
Активен туризам
Поддршка за туристичките чинители да 
го искористат потенцијалот на Северна 
Македонија како врвна дестинација за 
пешачење, велосипедизам, зимски 
спортови, параглајдерство и качување 
по карпи, во комбинација со агро-
туризам, гастро и вински туризам 

Програма за зголемување на пазарната 
вработливост - ИМЕ 

Со задоволство го споделуваме првото издание од нашиот е-информатор со содржини и активности од Програмата ИМЕ, 
насочена кон зајакнување на деловниот сектор во Република Северна Македонија. Мисијата на ИМЕ е да придонесе кон 
поволна бизнис околина во три сектори идентификувани како сектори со потенцијал за развој: одржлив агробизнис, активен 
туризам и информатичка и комуникациска технологија (ИКТ). ИМЕ соработува со компании кои имаат потенцијал за 
создавање нови работни места и иновативни пристапи за развој, како и со организации за деловна поддршка (BSO-а) со цел да 
се подобри квалитетот и понудата на услугите за деловна поддршка. Нудиме неколку инструменти за поддршка: Фонд за 
можности, Фонд за организации за деловна поддршка (BSO) и Плаќање по учинок – P4P (Pay-for-Performance).

Одржлив агробизнис
Поддршка за земјоделските 
производители и преработувачи со цел 
да можат да настапат со квалитетни 
прозводи на нови пазари, истовремено 
создавајќи пристојни работни места во 
руралните области.

ИКТ
Поттик на развој во ИКТ секторот 
со што истиот ќе придонесе за 
повеќе иновации и производи со 
додадена вредност, како и 
поддршка за развој на 
капацитетите за човечки ресурси.

Пандемијата предизвикана од Ковид-19 која се 
рашири низ Европа и светот во првото тромесечие 
од 2020 год. влијае и на нашето работење, 
принудувајќи нè на измени или одложување на дел 
од активностите, особено во секторот туризам. Сега 
уште потесно соработуваме со нашите партнери од 
приватниот и јавниот сектор и редовно ги следиме 
локалните, регионални и глобални стратегии и 
сценарија за економски импликации од оваа криза. 
Тоа ни помага навремено да ги планираме и 
прилагодиме активностите.Во овој период, 
секторите кои ИМЕ ги поддржува се соочуваат со 
генерални предизвици, но и предизвици специфични 
за секој сектор, и тоа:

е-информатор

Влијание на Ковид-19 врз активностите Секторот (активен) туризам претрпува најсилен удар поради 
ограничувањата за движење, што негативно влијае на продажбата, 
профитот и работни места. 
Скоро целосно откажување или одлагање на резервации во туризмот, а 
рекордни загуби се очекуваат во вториот и третиот квартал од годината.
Секторот одржлив агробизнис има релативно стабилна побарувачка. 
Пад во продажбата (од околу 20% споредено со јануари 2019) пред сè   
се должи на затворањето на ХОРЕКА секторот. 
Повисоки трошоци за производство поради задолжителните средства и 
опрема за дезинфекција и заштита. 
Застој и повисоки трошоци во транспорт кои водат кон покачување на 
целокупните трошоци и цени. 
Ризик од недостиг на работници во претстојната сезона на берба.
ИКТ секторот засега се покажува како поотпорен на кризата и брзо се 
прилагоди за работа „на далечина“ со своите клиенти. 
Ризик за ИКТ компаниите кои соработуваат со секторите авијација, 
транспорт и туризам. 
Можност за проширување на пазарот за ИКТ компаниите поради 
зголемена побарувачка за дигитализација во останатите сектори.
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Слоу Фуд Македонија подготви Анализа на законската рамка за 
преработени производи од растително потекло, која вклучува и 
преглед на предизвиците и позитивните практики од регионот и 
ЕУ. Врз основа на нивните наоди, Слоу Фуд активно учествува во 
работната група која го развива правилникот за флексибилност, 
каде ќе бидат зацртани минималните стандарди за 
производствените капацитети, хигиена, опрема и материјали што 
треба да ги исполнат малите преработувачи на производи од 
растително потекло. Во консултации со надлежните институции и 
останати чинители од секторот, Агенцијата за храна и 
ветеринарство, правилникот за флексибилност треба да го усвои 
како национален подзаконски акт

Слоу Фуд Македонија подготвува и регистар на мали бизниси со 
храна со цел да ги идентификува, а потоа и да ги информира за 
релевантните регулативи, можности за финансирање и промоција, 
како и директна врска со потрошувачите.
Флексибилната законска рамка, прилагодена на капацитетите и 
потребите на малите производители и преработувачи на производи 
од растително потекло, ќе им овозможи да вршат директна 
продажба на локалните потрошувачи, но и на туристите. Малите 
производители ќе можат да го искористат својот целосен 
(економски) потенцијал, да ја зголемат продажбата, да отворат 
повеќе работни места и да придонесат за одржливост на малите и 
семејните агробизниси. 

FRUIT LOGISTICA – Берлин е водечки меѓународен саем за 
производители и трговци со свежо овошје и зеленчук и претставува 
одлична можност за склучување нови зделки и следење на најновите 
случувања во секторот. Националниот изложбен штанд и оваа година беше 
поддржан од Министерството за земјоделство, шумарство и 
водостопанство. 
За време на саемот, ИМЕ даде дополнителен придонес за 13-те македонски 
фирми - учесници на саемот со тоа што помогна во организирање B2B 
средби со неколку големи добавувачи на свежо овошје и зеленчук во 
Европа. Ова отвора нови можности за македонското трпезно грозје и сливи 
да се најдат во супермаркетите на европскиот пазар. 

Поддршка за олеснување на условите за 
директна продажба за малите 
производители на храна 
Повеќе од половина земјоделски стопанства во Северна 
Македонија се од мал обем. Најголем дел се семејни земјоделски 
стопанства кои, првенствено произведуваат за сопствени потреби 
и се потпираат на домашна работна сила. Голем дел од нив 
одгледуваат и/ или преработуваат производи од растително 
потекло - свежо овошје и зеленчук, џемови и мармалад, домашни 
тестенини, па дури и пиво. Притоа, многу често применуваат 
традиционални рецепти. И покрај разликата во големината и 
капацитетите меѓу малите и големите земјоделски стопанства, не 
постои посебна регулатива со која ќе се дефинира работата на 
малите стопанства. На тој начин, тие се оневозможени да ги 
пласираат своите производи директно на локален пазар и да 
остварат дополнителен приход. Со овие ограничувања загрозени 
се и опстанокот на локалната автентична храна и традиционални 
рецепти. 
Со поддршка на ИМЕ, Слоу Фуд Македонија, членка на 
глобалното движење за заштита на автентични прехранбени 
производи, води учествува во процесот наза олеснување на 
законската регулатива и за подобра промоција на малите бизниси 
со храна во координација со Агенцијата за храна и ветеринарство

Одржлив агробизнис

„Свежи” пазари за производителите на 
свежо овошје и зеленчук

 B2B состанок на FRUIT LOGISTICA 2020 фасилитиран од 
ИМЕ

Посев со грав, Свети Николе

НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ОРГАНСКО
ПРОИЗВОДСТВО НА ГРАВ

Бесплатно достапен на:
 ime.org.mk/latest-news/

ИМЕ и Истражувачкиот институт за органско земјоделство FiBL подготвија краток 
водич за органско производство на шарен („борлоти“) и црвен грав во согласност со 
швајцарски стандарди и барањата на веќе договорен купувач од Швајцарија. Ова ќе 
им помогне на 11 производитители кои посадија грав од овие сорти на почетокот на 
сезоната во 2020 год. Процесот на производство со овие земјоделци го координира 
ЛИПА, орански производител од Свети Николе. ЛИПА ќе го откупи произведениот 
грав од земјоделците и ќе го продаде на Coop, еден од најголемите ланци на 
супермаркети во Европа. 

Процесот на производство на органскиот шарен („борлоти“) и црвен грав е различен 
од сортите грав кои вообичаено се произведуваат во суви и ладни медитерански 
климатски услови, какви што имаме во Северна Македонија. Целта на прирачникот е 
да им понуди насоки на производителите на грав за сите фази од процесот на 
производство – од подготовка на почвата, време и температура за сеидба, прихрана, 
наводнување и справување со болести кај насадот. Со цел да се запази строгиот Bio 
Suisse стандард, ИМЕ ќе понуди поддршка на ЛИПА за подобрување на пост-
бербените активности за чистење и сортирање на гравот, како и избор на соодветно 
пакување. Сите 11 производители на грав ќе се поврзат со нов европски пазар што ќе 
придонесе за зголемување на нивните приходи и профит, како и отворање нови 
работни места во вредносниот синџир. Како што ќе расте побарувачката за 
македонски органски грав на швајцарскиот пазар, така се очекува да расте и бројот 
на локални производители на грав

https://ime.org.mk/wp-content/uploads/2020/05/Current-Legislative-Analysis_Slow-Food-and-IME.pdf


Опремата не би вредела ништо без соодветна обука за 
користење. Теориска и практична подготовка беше понудена на 
водичите од Shar Outdoors и нивната сестринска компанија 
Freeride од Пелистер. Со тоа добивме две дестинации кои сега 
оперираат под исти стандарди за безбедност, а туристите можат 
да бираат меѓу два безбедни терени за зимски спортови и 
активен туризам.

Позитивен ефект ќе почувствуваат и другите локални бизниси 
како сместувачките капацитети, ресторани, локалниот транспорт 
и водичите кои работат во тие предели. Заштитната опрема и 
обука беа обезбедени со поддршка на ИМЕ, а официјално беа 
промовирани во јануари 2020 пред претставници од медиумите, 
туроператори и Швајцарската амбасада.

ИМЕ поддржа два туроператори за дојдовен туризам - Balkan Prime Tours и 

Touring Macedonia да учествуваат на саеми за туризам и B2B средби на нови 

странски пазари. Touring Macedonia учествуваше на Fair Balttour во Рига, 

Латвија и на f.re.e Fair во Минхен, Германија, додека Balkan Prime Tours 

оствари B2B средби во Барселона и Мадрид за време на саемот Fitur 2020. Ова 

им помогна да се поврзат со потенцијални партнери од странство и да ја 

претстават Северна Македонија како примамлива дестинација за туристи од 

Германија, Шпанија и земјите од Балтикот.

За жал, поради пандемијата предизвикана од Ковид-19 не може да очекуваме 

договори за соработка и туристи уште во претстојната сезона. Но, овие нови 

остварени врски ќе бидат и повеќе од добредојдени кога ограничувањата за 

патување ќе бидат повлечени и кога туризмот ќе почне да заживува. 

Дополнителна предност за побрзо враќање на туризмот во земјата е што 

понудата претежно се фокусира на поприватни и тивки дестинации соодветни за 

помали групи посетители, а не на масовен туризам. Токму на тоа се темели и 

понудата на Touring Macedonia и Balkan Prime Tours.

Следната ски сезона со нова 
опрема за безбедност 

Shar Outdoors – туроператор за фрирајд услуги на Попова 
Шапка и Боговиње, ги подобрија своите услуги преку набавка на 
нова и модерна опрема за безбедност при зимски спортови. Со 
ова ќе се зголеми бројот на активни туристи и фрирајд скијачи, 
но и интересот на туроператорите ги нудат овие тури на 
домашните и странски туристи.

„Опремата за лавинска безбедност како специјалните ранци, 
лопати, сонди и трекери ќе донесе повеќе туристи на Шапка. 
Сега може да бидеме интересна дестинација не само за 
посветените фрирајд скијачи и сноубордери кои поседуваат 
ваква опрема, туку и за рекреативните скијачи или туристите кои 
поради рестрикции на авио компаниите не можат да носат ваква 
опрема, па тоа би ги спречило да дојдат.” - рече Методи 
Чилиманов од Shar Outdoors

Македонски туроператори со промоција во Шпанија, Германија и 
Балтик

Активен туризам

Скијање во длабок снег, Попова Шапка
Фотографија: Shar Outdoors

Touring Macedonia на f.re.e Fair – Минхен, Германија.
Фотофрафија: Touring Macedonia

Во активниот туризам, безбедноста и 
конкурентноста се секогаш во синергија. За да се 
остане конкурентен на глобалниот пазар, мора да 
се понудат високи стандарди за безбедност. – 
Стефан Томажан, заменик-амбасадор на 
Швајцарија во Северна Македонија 



Целокупното времетраење на Проектот за зголемување на пазарната вработливост во Република Северна 
Македонија е 11 години, со вкупен буџет од 15,5 милиони швајцарски франци обезбедени од Швајцарската агенција 
за развој и соработка. Тековната фаза на ИМЕ (2019-2023) со буџет од 6,2 милиони швајцарски франци ја 
спроведува Паладиум.

Пристап до дополнителни финансиски средства за 
развој на нови софтверски производи и услуги;

Пристап до нови пазари и потенцијални клиенти 
каде ќе ги понудат своите производи и услуги;

Обезбедување сертификати кои се бараат на 
пазарот, а со тоа да станат поконкурентни. 

Кон подинамичен и одржлив ИКТ сектор  ИКТ

Секторот за информациски и комуникациски технологии – ИКТ во 
Северна Македонија ги следи глобалните трендови на брз раст, 
иновации и растечки број на работни места за високостручни 
кадри. Иако голем дел од ИКТ компаниите во земјава се 
фокусираат на аутсорсирање софтверски услуги, во пораст е 
трендот на компании кои создаваат и продаваат сопствени 
производи. Но, и покрај потенцијалот за раст и поддршка во 
секторот, голем дел од малите и средни ИКТ компании сè уште 
имаат потешкотии да обезбедат капитал за развој на нови 
производи и проширување на нови пазари.

ИМЕ нуди поддршка на ИКТ компании кои имаат потенцијал за 
раст и развој во секторот. Преку нашите инструменти за 
кофинансирање, им нудиме поттик потребен за да ги надминат 
препреките и да го остварат својот потенцијал.

ContactIME@thepalladiumgroup.com

www.ime.org.mk 

@ime.org.mk 

За повеќе информации и регистрација за е-информатор:

ИМЕ нуди поддршка за компаниите при:

ИМЕ веќе има склучено соработка со неколку мали и средни ИКТ компании. Повеќето производи кои се развиени со поддршка 
од нашата програма се развиени користејќи ја технологијата на вештачка интелигенција и во согласност со побарувачката на 
пазарот. Оваа технологија служи како позадински механизам во голем број процеси од нашето секојдневие, но и како поддршка 
на бизнис процеси и операции на глобални компании. На пример, дел од иновативните производи и компании поддржани од 
ИМЕ се алатката за препораки на база на визуелни сличности што се користи во малопродажба во модната инсустрија, а е 
развиена од Pixyle.ai (долу лево) и чет-ботот за поддршка на корисници во банкарскиот систем, развиен од MAGIX.AI (долу 
десно). ИМЕ исто така им помага на компаниите да пристапат до нови пазари и клиенти.

Крајниот резултат од продажбата на новите производи на 
нови клиенти и пазари значи зголемена продажба, 
профит и нови работни места во ИКТ секторот

@ime_programme


